
ामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

क ीय कापूस संशोधन सं था
नागपूर

हवामानावर आधारीत कृिष स ा

िदनांक : 09-03-2021

नागपूर(महारा ) साठी हवामान पूवानुमान - वर जारी :2021-03-09 ( पुढील पाच िदवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपयत वैध)

हवामान घटक 2021-03-10 2021-03-11 2021-03-12 2021-03-13 2021-03-14

पज मान (िममी) 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

कमाल तापमान (अं.से) 38.3 38.8 38.8 38.6 38.3

िकमान तापमान (अं.से) 20.2 20.7 20.3 20.3 20.5

सकाळची सापे  आ ता (ट े ) 67 67 72 77 77

दुपारची सापे  आ ता (ट े ) 31 36 36 36 36

वा याचा वेग(िकमी/तास) 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0

वा याची िदशा(अंश) 260 225 75 150 180

मेघा ादन (ऑ ा) 2 3 5 2 3

हवामान सारांश / चेतावणी :

नागपूर िज ाम े, भारतीय हवामान िवभाग, ादेिशक हवामान क , नागपूर ा अंदाजानुसार,िदनांक १० माच ते
१४ माच दर ान आकाश अंिशक ते अंशतः  ढगाळ राहील, िदनांक ११ माच रोजी तुरळक िठकाणी हलका ते
म म पाऊस, िदनांक १२, १३ व १४ माच रोजी तुरळक िठकाणी मेघगजनेसह िवजांचा कडकडाट आिण हलका ते
म म पाऊसहो ाची श ता तसेच पुढील पाच िदवसाम े कमाल तापमान ३८.३ ते ३८.८ अंश से अस,
िकमान तापमान २०.२ ते २०.७ अंश से अस, सकाळची सापे  आ ता ६७ ते ७७ %, दुपारची सापे  आ ता ३१
ते ३६ % तर वा याचा वेग ३ ते ५ िकलोमीटर ती तास राह ाची श ता वतिव ात आली आहे.

कृिष स ा:

पाऊस व मेघगजनेसह िवजांचा कडकडाट हो ाची श ता अस ाने प रप  झाले ा हरभरा, जवस, ग ,
ारी, मका, करडई, तूर आिण इतर िपकाची ता ाळ काढणी व मळणीची कामे क न ताडप ी ा सहा ाने

झाकून सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी. मेघगजनेसह िवजांचा कडकडाट हो ाची श ता अस ाने शेतात
काम करता असताना मेघगजनेचा आवाज आ ास ता ाळ सुरि त िठकाणी आसरा ावा.िवजांचा कडकडाट
हो ाची श ता अस ाने जनावरांना गो ाम ेच चा याची व था करावी. श तो जनावरे मोक ा चराई
े ावर चारणे टाळावे. फवारणी व आंतरमशागतीची कामे िह थािनक हवामान प र थती बघून कोर ा व िनर
आकाश असताना करावीत.

संि  संदेश स ा :

पावसाचा अंदाज ल ात घेता प रप  झाले ा िपकाची काढणी आिण मळणीची कामे रत उरकून ावी तसेच
मजुरांअभावी मळणी ची कामे श  नस ास ताडप ी ा सहा ाने उंचव ावर सुरि त िठकाणी झाकून ठेवावे.

िपक िनहाय स ा :

िपक िपक िनहाय स ा



िपक िपक िनहाय स ा
बगल
ॅम /
िचक
पीईए

हरभरा काढणी व मळणी: पावसाचा अंदाज ल ात घेता प रप  झाले ा हरभरा िपकाची ता ाळ
काढणी क न सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.

भुईमूग
भुईमुग फुलिकडे व थापन: फूलिक ां ा भावी व थापनासाठी आिथक नुकसानीची संकेत
पातळी ५ फुलिकडे ित शडा गाठ ावर नालफॉस २५ ट े  वाही १४०० िमली ित हे री ५००
िलटर (२८ मी.ली./१० िलटर पाणी) पा ात िमसळून फवारणी करावी.

तांदूळ

धान खोडिकडा व थापन: खोडिकडी ा व थापनासाठी हे री २० या माणे कामगंध सापळे
लावावे. टायको ामा जापोिनकम (टायकोकाड) हे परोपजीवी िकटक हे री ५०,००० अंडी या माणात
दर ७ िदवसा ा अंतराने ३ ते ४ वेळा सोडावे.शेतात १० % िकड  फुटवे िदसताच ोरॅनटानीली ोल
०.४ % दाणेदार @ १० िक. ॅ. िकंवा कारटॅप हायडो ोराईड ४ जी @ १८ िक. ॅ. िकंवा फी ोिनल ०.३ जी
@ २५ िक. ॅ. ती हे र बांधीम े पाणी असतांना टाकावे िकंवा ोरॅनटानीली ोल १८.५ % एस.सी. @
३ िमली. ित 10 लीटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

तांदूळ
धान करपा रोग व थापन: हे झाकोनॅझोल ५ % ई.सी. @ २० िम.ली. िकंवा आयसो ोिथलेन ४० %
ई.सी. @ १५ िम.ली. िकंवा टेबूकोनॅझोल २५.९ ई.सी. @ १५ िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून
फवारणी करावी.

धा पावसाचा अंदाज ल ात घेतावेळेवर पेरणी केले ा ग  िपकाची प रप  झा ानंतर कापणी करावी
तसेच मळणी यं ाने मळणी करताना दाणे फुटणार नाही याची काळजी करावी.

म ड मोहरी काढणी व मळणी: पावसाचा अंदाज ल ात घेता प रप  झाले ा मोहरी िपकाची
काढणीवमळणी ची कामे क न सुरि त िठकाणी साठवणूक करावी.

ितळा
(िजवंत /
िटल)

तीळ आंतरमशागत व थापन: उ ाळी तीळ िपकास पेरणीनंतर १५ ते २० िदवसांनी पिहली व ा नंतर
८ िदवसांनी दुसरी िवरळणी क न दोन रोपांत १० ते १५ सटीमीटर अंतर ठेवावे. तीळ िपकाची
सु वातीची वाढ हळू अस ामुळे िपक एक मिह ाचे होईपयत तण िवरिहत ठेवावे. िपकास
आव कतेनुसार २ ते ३ कोळप ा/ खुरप ा क न शेत  ठेवावे.

टोमॅटो

टोमाटो कीड व थापन: फुलिकडे आिण पांढ या माशी ा व थापनासाठी थायमेथो झाम २५ ट े
िव ा  दाणेदार ४ ाम िकंवा डायमेथोएट ३० ट े  वाही १० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून
फवारणी करावी. फळ पोखरणा या अळी ा िनयं णासाठी नालफॉस २५ ट े  वाही २० िमली ती
१० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

लेडीज
पंख

भडी िपकावर, मावा, तुडतुडे, फुलिकडे या रसशोषक िकडीचा ादुभाव आढळ ास िनयं णाक रता
थायािमथो ाम २५ ट े  िव ा  दाणेदार २ ाम िकंवा इिमडा ोि ड १७.८ ट े  वाही १० िलटर
पा ात िमसळून फवारणी करावी.

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा :

फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा

अळशी
जवस काढणी व मळणी:पावसाचा अंदाज ल ात घेता जवस िपकाची पाने व बो े िपवळे पड ावर
पीक काढणीस यो  समजावे. जवस िपकाची कापणी िव ा ा साहा ाने करावी. कापणी
झा ावर ४-५ िदवस वाळवून मळणी करावी व बी यो  िठकाणी साठवून ठेवावे.

वॉटर मेलॉन

टरबूज पाणी व थापन: जिमनीचा मगदूर व िपकाची गरज या नुसार दोन पाणी पा ातील अंतर
कमी जा  करावे. आंतरमशागत व न ाचा दुसरा ह ा व थापन: लागवड झा ानंतर ३०
िदवसांनी न ाचा दुसरा ह ा ४० िकलो न  ावे. िपक  व िनरोगी राह ासाठी २ ते ३ वेळा
िनंदनी करावी.

म मेलॉन

खरबूजपाणी व थापन: जिमनीचा मगदूर व िपकाची गरज या नुसार दोन पाणी पा ातील अंतर
कमी जा  करावे. आंतरमशागत व न ाचा दुसरा ह ा व थापन: लागवड झा ानंतर ३०
िदवसांनी न ाचा दुसरा ह ा ४० िकलो न  ावे. िपक  व िनरोगी राह ासाठी २ ते ३ वेळा
िनंदनी करावी.

ऑरज

सं ा फळ गळ व थापन: आंिबया बहारा ा फळ गळ व थापनासाठी िज ेिलक आ  १.५
ाम आिण यु रया १ िकलो १०० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी. यामुळे आंिबया बहार
चांगला ये ास मदत होते. (िज ेिलक आ  पा ात िमसळ ा पूव  १० िमली अ ोहोल म े
िमसळावे). तापमानातील वाढ (३५ ते ४० अंश से यस) ल ात घेता २-४ डी १.५ ाम आिण
पोटािशयम नायटेट १ िकलो १०० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.



फळे आिण
भाजीपाला
िपक

फळे आिण भाजीपाला िपक िनहाय स ा

ऑरज

सं ा पाणी व थापन: तापमानातील संभा  वाढ ल ात घेता फळबागेस जिमनी ा कारानुसार
७ ते १० िदवसा ा अंतराने दुहेरी आळे प तीने िकंवा चौकोनी आळे प तीने पाणी ावे. िठबक
िसंचन संच उपल  अस ास १ ते ४ वष वया ा झाडाला १२ ते ५३ िलटर पाणी, ५ ते ७ वष वया ा
झाडाला ७८ ते १२७ िलटर पाणी व ८ वषावरील झाडांना १४५ ते १८० िलटर ती झाड ती िदवस
पाणी ावे.शेतातील गवत, तणस, ग ांडा, कुटार अस ास झाडाभोवती ५ ते १० सेमी. थर देऊन
आ ादन ावे, यामुळे बा ीभवन कमी हो ास मदत होते व जिमनीत ओलावा िटकून राहतो
आिण आंिबया बहराची फळगळ कमी हो ास मदत होते.

ऑरज

सं ाफायटो थोरा रोग व थापन: सं ा झाडा ा खंुटामधून िडंकाचा ाव िदसून आ ास असा
िडंक ती ण चाकूने खरडून टाकावा व ती जागा पोटॅिशयम परमॅ ेट १० ाम १ िलटर पाणी या
माणात केले ा ावणाने धुवावे व ा िठकाणी मेफेनो म एमझेड ६८ (मेटाला झेल एम ४ % +
मॅ ोझेब ६४ % ड ूपी) या अमलाची पे  लावावी. मेफेनो म एमझेड ६८ @२.५० ाम ती
िलटर पाणी िकंवा फोसेटील- एएल @ २.५० ाम ती िलटर पाणी या माणात िमसळून फवारणी
करावी.

ऑरज

सं ा िसला व पाने गंुडाळनारी अळी व थापन: सं ा िपकावर िसटस िसला व पाने गंुडाळणा या
अळीचा ादुभाव िदसून आ ास डायिमथोएट १.५ िमली िकंवा इिमडा ो ीड ०.५ िमली िकंवा
नालफॉस २ िमली िकंवा थायिमथो झाम ०.३ ाम ती िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

आव कता भास ास १५ िदवसा ा अंतराने दुसरी फवारणी करावी.

आंबा
आंबा िपकावरील फळगळ कमी कर ासाठी २० पीपीएम नॅफथािलक एिसिटक एिसड (एनएए) १०
िलटर पा ात िमसळून मोहोरावर फवारणी करावी.

वांगी

वांगी िपकावर मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी व कोळी िकडी ा ादुभाव िदसून आ ास
िनयं णासाठी रोप लावणीनंतर २ आठव ांनी डायमेथोएट ३० ट े  वाही १० िमली िकंवा
नालफॉस २५ ट े  वाही २० िमली िकंवा थायोमेटोन २५ ट े  वाही १० िमली ती १० िलटर

पा ात िमसळून फवारणी करावी.शडे आिण फळे पोखरणा या अळी ा िनयं णासाठी
सायपरमे ीन २५ ट े  वाही ३० िमली ती १० िलटर पा ात िमसळून फवारणी करावी.

पशुधन िवषयक िनहाय स ा :

पशुधन
िवषयक पशुधन िवषयक िनहाय स ा

गाय

वाढते तापमान ल ात घेता व िवजांचा कडकडाट हो ाची श ता अस ाने जनावरांचे उ तेपासून
संर ण कर ासाठी जनावरांना शेड िकंवा गो ात ठेवावे. जनावरांना  आिण थंड पा ाची सोय
करावी. ा शेतक यांनी बरसीम या चारा िपकाची लागवड केली असेल ांनी, ेक कापणीनंतर यो
वाढ आिण चा या ा जा  उ ादनासाठी ती हे र १० िकलो न  उ ा िपकात ावे. पशुवै कीय
अिधका या ा स ा ा मदतीने जनावरांना जंत नाशकाची मा ा/लस ावी.

गाय
िवजांचा कडकडाट हो ाची श ता अस ाने जनावरांना गो ाम ेच चा याची व था करावी.
श तो जनावरे मोक ा चराई े ावर चारणे टाळावे.

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स ा :

इतर (माती / जमीन
तयार करणे)

इतर (माती / जमीन तयार करणे) िनहाय स ा

सामा  स ा शेतकरी बांधवांनी कीटकनाशके, बुरशीनाशके इ ादीचंी फवारणी करताना तः ची
यो  ती काळजी/खबरदारी ावी.


